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REF: # 9154

BENITACHELL

INFO

BESCHRIJVING

Luxueuze nieuwbouw designvilla te koop in Benitachell, Cumbre del Sol.
Alweer een prestigieuze villa in de omheinde urbanisatie Jazmines. Een
high-end woonwijk met unieke villas en een magnifiek uitzicht op zee.
Deze nieuwbouw is gebaseerd op het zogenaamde Living In & Out
concept. Open plan en comfortabele riante ruimtes. Vlekkeloze
verbinding tussen interieur en exterieur. Lichte kleuren, hout en natuurlijk
licht. U komt de villa binnen op de bovenste verdieping in een hal met
trap die naar beneden leidt naar het belangrijkste leefniveau. Er zijn 3
dubbele slaapkamers op deze etage. Twee daarvan delen een
badkamer. De derde slaapkamer heeft een badkamer en-suite. Alle
slaapkamers hebben inbouwkasten. Een verdieping lager is er een ruime
woon-eetkamer met aangrenzend een open-plan volledig uitgeruste
keuken met kookeiland en ontbijtbar. De vierde slaapkamer heeft een ensuite badkamer en een walk-in kast. Ook een gastentoilet op dit niveau.
Vanuit de keuken, woon-eetkamer en slaapkamer heeft u direct toegang
tot het enorme terras met overloopzwembad. Barbecue gedeelte, buiten
toilet en jacuzzi. De onderste verdieping van deze villa bestaat uit een
groot open-plan multi-purpose gedeelte. Ideaal om te verbouwen tot een

PRIJS:

1.830.000 €

TYPE HUIS:

Villa´s

PLAATS:

Benitachell

SLAAPKAMERS:

4

Badkamers:

5

Build ( m2 ):

465

Plot ( m2 ):

931

Terras ( m2 ):

-

Years:

-

Floor:

-

bericht

-

gastenappartement, fitnessruimte of home cinema. De villa is zuidzuidwest georiënteerd. Het heeft een garage voor één auto. Verdere
kenmerken zijn: vloerverwarming, airconditioning, automatische rolluiken,
alarm en zonne-energie waterverwarmingssysteem.

ENERGETIC CERTIFIED

UITZICHT
Panoramisch
Zeezicht

PARKING NEE CARS
Garage geen Cars : 1

VERWARMING
Centraal gas

"OUR EXPERIENCE IS YOUR GUARANTEE"

ENERGETIC CERTIFIED

